Manifesto Senado Académico

A Lista # - Interligar a Academia, candidata às eleições dos representantes dos
estudantes no Senado Académico da Universidade do Minho para o biénio de
2019-2021, assume-se com a certeza que reúne a pluralidade das áreas de estudo
existentes na Academia, condição fundamental para assegurar a coesão deste órgão
em todos os momentos. Esta possuirá um papel interventivo na defesa dos legítimos
direitos dos estudantes e assume uma posição de cooperação relativamente ao
cumprimento daquela que é a missão da Universidade.
Assim, com as transformações constantes que têm acompanhado a sociedade, é
necessário que o Ensino sofra uma reforma, com o objetivo de progredir os métodos
pedagógicos e capacitar os alunos para os desafios que o futuro lhes espera,
nomeadamente no que diz respeito ao tecido laboral.
Conjuntamente com o desafio da inovação dos métodos, as condições
pedagógicas apresentadas pelas diferentes Unidades Orgânicas de Ensino e
Investigação (UOEI) que constituem a Universidade precisam de sofrer uma
renovação, particularmente no que diz respeito à adequação da qualidade dos
espaços, das condições letivas, das necessidades dos seus utilizadores e da inovação
pretendida.

Neste contexto, é cada vez mais importante a valorização das

experiências extra-curriculares como a participação em projetos de voluntariado, em
estágios e em formações, que contribuem significativamente para a aquisição de
competências transversais.
No âmbito extracurricular é ainda fundamental atribuir centralidade aos temas
da qualidade de vida e do bem-estar no contexto académico. A Lista # considera
importante realizar uma reflexão relativamente aos espaços de estudo existentes,

bem como dos próprios espaços de lazer, como espaço de troca de conhecimento
formal ou informal. Assim, promove-se a integração destes espaços no contexto da
comunidade civil, quer por via da sua abertura à mesma, quer pela deslocalização dos
mesmos para os centros das cidades, como é o exemplo da Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva.
No campo da vivência académica é ainda da vontade da Lista # que a
Universidade continue a desenvolver práticas de sustentabilidade, pelos quais se tem
destacado a nível nacional e internacional.
O alojamento estudantil é também uma preocupação da Lista #, tornando-se
particularmente urgente executar as soluções apresentadas com vista à resolução da
problemática com potencial de impacto muito negativo na vida de milhares de
estudantes deslocados da Universidade do Minho.
Asseguramos a adoção de uma postura intransigente no que diz respeito ao
cumprimento da Constituição da República Portuguesa, defendendo a promoção de
um Ensino superior progressivamente gratuito. Nesse sentido, procuraremos através
da nossa ação no Senado Académico da Universidade do Minho, refletir sobre os
valores associados ao Ensino Superior, sejam eles custos diretos, como as propinas, as
taxas e emolumentos ou os custos indiretos (como é o caso dos custos de alojamento,
alimentação e transportes), sempre com vista à sua redução progressiva. Ainda neste
contexto, aproximando-se o fim dos mestrados integrados torna-se particularmente
urgente a uniformização dos valores das propinas dos diferentes ciclos de estudo,
visto que apenas o valor máximo das propinas de primeiro ciclo está previsto na Lei
Portuguesa.
Por fim, a Lista # está empenhada na promoção de uma Universidade Inclusiva
que possibilite que todos os estudantes, independentemente da sua condição física,

psicológica ou situação socioeconómica, possam encontrar na Universidade do Minho
as ferramentas necessárias para a frequência no Ensino Superior.
Comprometemo-nos a promover a cooperação com todos os estudantes
presentes no Senado Académico com vista à construção de pontes de entendimento
e posições sólidas para a defesa dos legítimos direitos e interesses da comunidade
estudantil Minhota, participando ativamente em todas as reuniões do Órgão e em
todos os fóruns de discussão adjacentes.
Pela comunidade estudantil da Melhor Academia do País, vamos “Interligar a
Academia. No próximo dia 11 de julho, exerce o teu direito de voto. Vota Lista #!

